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Geachte heer, mevrouw, 
 
Wij zijn als Cliëntenraad verbonden aan de specialistische jeugd-ggz aanbieder 
Curium-LUMC. Wij vormen een raad van ouders van kinderen en jongeren die bij 
Curium-LUMC in behandeling zijn of zijn geweest.  
In de afgelopen jaren hebben wij in alle openheid overleg gevoerd met de directie 
van Curium-LUMC over de transitie en de gevolgen die dat heeft voor de gezinnen 
die zorg ontvangen van Curium-LUMC. Als Clientenraad hebben wij daarbij altijd 
onze prioriteit en focus gelegd bij goede kwaliteit van zorg voor de kinderen en 
continuïteit van zorg voor de gezinnen.  
 
Recent bereikte ons het bericht dat de Leidse regio voornemens is om zowél de 
toegang (JGT’s) als de specialistische jeugdhulp vanaf 2020 resp. 2021 niet meer in 
regionaal verband in te kopen. Zij willen daarmee uit het regionaal 
samenwerkingsverband van Holland Rijnland stappen. Holland Rijnland is één van 
de 42 regio’s die destijds is gevormd om de inkoop te stroomlijnen. Eerder is Alphen 
a/d Rijn en Kaag en Braassem al uit het samenwerkingsverband Holland Rijnland 
gestapt. Nu blijken meerdere gemeenten deze weg te willen bewandelen. 
 
Als Clientenraad vinden wij deze ontwikkeling zeer zorgelijk. Het belang van de 
kinderen en ouders zou op de voorgrond moeten staan. Door de financiële insteek 
in het koersdocument van de Leidse regio dreigt dit nog meer naar de achtergrond 
te raken. Voor deze, toch al kwetsbare gezinnen betekent dit weer een nieuwe 
zoektocht in het zorglandschap van de jeugdhulp met het risico op weer een nieuwe 
werkwijze en nieuwe behandelaar.  
 
De inkoop en organisatie van de (gespecialiseerde) jeugdhulp wordt hiermee nog 
meer versnipperd. Voor een specialistische zorgaanbieder als Curium-LUMC is dit 
niet te dragen. De administratielast en de risico’s nemen nog meer toe. Hierdoor 
worden wederom extra kosten gemaakt en gaat dit ten koste van de tijd en 
financiële gelden voor de hulp aan kinderen. Iedere gemeente denkt het beter zelf 
te kunnen regelen en in sommige situaties zal dat ook wel zo zijn. Echter voor alle 
gemeentes samen wordt het resultaat natuurlijk veel slechter!  
 
Wij vragen hiermee aandacht voor de voortdurende versnippering van de jeugdhulp 
en roepen op tot een heroverweging. Ook kan gedacht worden aan de optie 
specialistische zorg op een andere manier te financieren. Wij zijn bezorgd dat door 
deze ontwikkeling veel belangrijke expertise en capaciteit wordt afgebouwd die op 
termijn met hoge kosten weer terug moet komen. 
 
Indien u wilt zijn wij graag bereid om met elkaar hierover in gesprek te gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Clientenraad Curium-LUMC 


